
IJzersterk fundament onder elk bouwproject

BSA-NETTEN



Augustinus en innovatie gaan hand in hand. Daarom 

presenteren wij u graag onze nieuwste creatie: BSA-netten.  

Dé oplossing als het gaat om werken in kleine ruimtes of ruimtes 

met een kleine ingang. BSA-netten voldoen aan de wetgeving 

en aan de ARBO tilnorm. Door de overlappingslengte wordt 

er gewicht bespaart, is het mogelijk om met dubbelnet te 

wapenen en bieden ze uitkomst als er geen kraan op de 

bouwplaats aanwezig is. Is het traditionele nettenprogramma 

met B-netten/ BEC-netten te groot en te zwaar? Of zoekt u 

simpelweg gebruikersgemak? Door het aangepaste formaat 

van het BSA-net wordt die ene kleine ruimte ineens wel 

toegankelijk en kunnen dus zelfs de meest moeilijk bereikbare 

plaatsen van wapening worden voorzien. En dat op de meest 

voordelige manier!

BSA-NETTEN

Type Ø 
mm

Afmetingen 
L x B (mm)

Mazen 
(mm)

Gewicht
kg/stuk

Stuks/
pak

Gewicht/
Pak

m2

BSA188A 6 3000 x 1950 150 - 150 15,40 25 385 4,45

BSA283A 6 3000 x 2000 100 - 100 23,73 25 593 4,59

BSA385A 7 4000 x 2000 100 - 100 41,89 25 1047 5,76

BSA335A 8 2950 x 1900 150 - 150 24,85 25 621 3,82

BSA402A 8 3000 x 2000 125 - 125 32,56 25 814 4,16

BSA503A 8 3000 x 2000 100 - 100 40,20 25 1005 4,16

BSA524A 10 2950 x 1900 150 - 150 38,81 25 970 3,43

  COMPLEET 
in 7 varianten leverbaar

  SNEL 
uit voorraad leverbaar

  ARBO-VRIENDELIJK 
voldoet aan ARBO-tilnorm

  KOSTENBESPAREND 
voorzien van overlappingslengte

  PRAKTISCH 
afmeting geeft gebruikersgemak

  KOMO GECERTIFICEERD 
volgens BRL0503

 Snelheid

 Flexibiliteit

 Service
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Bij vragen over de toepassing van deze netten helpen wij u graag verder!  
Stuur uw vraag naar order@augustinusbv.nl  
of bel/whatsapp met 0344 - 74 51 50.
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